
A Dirección Xeral  de Xuventude,  Participación e  Voluntariado,  como participante da Campaña  de  verán 2019,  no
programa de intercambios bilaterais con outras comunidades autónomas, infórmate sobre a túa incorporación:

ACTIVIDADE

Inmersión inglés. Comunidade Autónoma: Madrid

Datas: do 1 ao 10 de xullo de 2019

Aloxamento: Albergue Juvenil El Escorial C/ Residencia 14 Tel. 91 890 59 24 San Lorenzo de El Escorial ( Madrid )
Teléfono: 941 354 197

SAÍDA

DATA: 1 de xullo de 2019 HORA: 09:00 horas

LUGAR DE SAÍDA: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia (entrada principal). R/ Miguel Ferro Caaveiro, 
s/n. San Lázaro 15703 Santiago de Compostela

REGRESO

DATA: 10 de xullo de 2019
HORA DE  SAÍDA:  Despois  do  almorzo  sairán  co  resto  de  participantes  de  Cercedilla  cara  a  Santiago  de
Compostela  (a hora aproximada de chegada será comunicada telefonicamente polos participantes) 

NOTAS:

1. Terás que levar comida para a viaxe de ida.
2. Os  participantes  nesta  actividade  irán  acompañados  dun  monitor  da  Dirección  Xeral  de  Xuventude,

Participación e Voluntariado.
3. A equipaxe ten que ser moderada. A capacidade do autobús é limitada e, polo tanto, o exceso de equipaxe

quedará en terra.
4. No caso de non ter entregado o modelo de autorización para facer fotografías durante o desenvolvemento

dos campamentos, asinada polos teus pais ou titores, poderás facelo o día da saída. Tamén deberás entregar
a autorización para a túa recollida (só no caso de que non sexan os teus pais ou titores os que te recollan á
volta).  Estas  autorizacións  debes  entregarllas  ao  monitor  acompañante  cando  te  incorpores  ao  autobús.
Equipamento  aconsellable.  Comproba  as  indicacións  da   Información xeral  El  Escorial  (na  segunda  e
terceira páxinas deste documento).

COMUNICACIÓN (importante)

Se levas teléfono móbil,  lembra que, debido a situación das instalacións, pode haber dificultades de cobertura.  Na
instalación  determinaranse  as  horas  concretas  para  a  comunicación  telefónica.  Non  chamar  directamente  a
instalación salvo en caso de urxencia.



INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS Y 
NUEVAS TECN

INMERSIÓN EN INGLÉS NIVEL INTERMEDIO
EXPERIENCIA LINGÜÍSTICA E DE CONVIVENCIA EN IDIOMA INGLÉS

Albergue Xuvenil El Escorial
C/ Residencia 14
Tel. 91 890 59 24
San Lorenzo de El Escorial ( Madrid )

Este albergue está situado no centro urbano de San Lorenzo de El Escorial,  a 55 km de Madrid,  ao noroeste da
Comunidade de Madrid e na vertente suroriental da Serra de Guadarrama. O edificio é unha construción típica da zona
serrana que data de finais dos anos 40, e as habitacións están distribuídas en 3 andares.
Pola súa situación xeográfica privilexiada son moitas as posibilidades para levar a cabo actividades de  natureza e
culturais. Se pide non chamar ás instalacións salvo en casos de urxencia
Datas: 1 ao 10 de xullo

PROGRAMA:
 
Os/as rapaces/zas participarán nunha actividade de inmersión en inglés con actividades educativas e lúdicas nas que
se  lles  animará  ao  uso  do  inglés  durante  toda  a  estadía  para  que  adquiran  máis  confianza  nas  súas  destrezas
lingüísticas e comunicativas.
A orientación dos obradoiros será lingüística, estará adaptada ao entorno de aprendizaxe e o programa será flexible
para permitir que se poidan involucrar participantes de diferentes niveles.
As actividades programadas consisten en proporcionar unha experiencia lingüística e de convivencia en idioma inglés
que  lles  permita  desenvolver  confianza  nas  súas  habilidades  lingüísticas,  usar  o  idioma  en  situacións
comunicativamente relevantes,  apoiar o curriculum do instituto en certas materias e estimular a súa motivación na
aprendizaxe do idioma.

ACTIVIDADES:  serán en inglés e farán referencia ao entorno sociocultural  anglosaxón e se organizarán en varios
núcleos temáticos (quen somos, como nos comunicamos e relacionamos en Internet,  como comemos sano, somos
actores e actrices, somos blogueiros, somos periodistas, somos músicos,...).
Todo isto farase a través de actividades como:

• Dinámicas de grupo para coñecerse, establecer relacións, crear espírito de grupo.
• Xogos de roles, actividades creativas (escenas de teatro, karaoke, baile, debuxo,...)
• presentacións sobre diferentes temas por parte dos/as participantes.
• Actividades nas redes sociais e en Internet, fotografía e gravación de sons na natureza con fins artísticos.
• Xincanas, exercicios para estimular as intelixencias múltiples, photo reading, pensamento visual, música.
• Visita  a  hortas  ecolóxicas  con  actividades  prácticas  para  sensibilizar  sobre  as  prácticas  ecolóxicas  en

agricultura e a boa alimentación.
• Actividades deportivas, saídas e excursións (unha experiencia en Madrid: Parque de atraccións e Museo Reina

Sofía, visita a horta ecolóxica, clase de agricultura ecolóxica e picnic no campo).



As actividades indicadas poderían sufrir modificacións por motivos organizativos ou de forza maior

EQUIPO RECOMENDADO: 
Mochila  ou  bolsa  de  viaxe,  evitarase  maletas  que  son  máis  difíciles  de
acomodar no portaequipaxes do autobús.

Mochila pequena para excursións.
Útiles de aseo persoal, toallas de lavabo, ducha e piscina.
Calzado deportivo e de sendeirismo, pantalóns longos e curtos, calcetíns, chuvasqueiro, suadoiro.
Bañador, protector solar, after sun,  gorra, sandalias de goma.
Cantimplora e lanterna.
É  recomendable  que  os  par cipantes  leven algún  instrumento  musical  que  toquen,  un  libro  da  súa
elección en inglés, unha selección de música que lles guste en inglés, caderno, bolígrafo e o seu móbil.

INFORMACIÓN DE INTERESE:

Cada participante deberá levar consigo D.N.I. e tarxeta sanitaria ou seguro médico, orixinais.  En
caso  de  ter  algún tratamento médico  ou  dieta  especial,  é  obrigatorio  aportar  certificado
médico e levar os medicamentos específicos. Comunicarase á organización os datos específicos
e de importancia.

É moi importante consignar correctamente todos os posibles teléfonos de contacto: casa, traballo,
móbil ou lugar de vacacións onde se atopen durante o desenvolvemento da actividade.

Os aparatos electrónicos: teléfonos móbiles, cámaras de fotos, aparatos de música,  etc...  serán
responsabilidade dos participantes que os leven (a organización non se fará responsable de rotura,
perda ou roubo. O uso do móbil terá horario restrinxido. 

Os participantes non teñen que pagar ningún diñeiro adicional durante a súa estancia na actividade.
Aconsellase levar diñeiro de bolsillo para os seus gastos.
Non se poderán realizar visitas durante o desenvolvemento da actividade para garantir o seu bo
funcionamento.

Se o participante é recollido antes da finalización da actividade por unha persoa diferente á quen
firmase a autorización de inscrición, esta deberá realizar unha autorización na que conste nome e
DNI  da  persoa  autorizada,  quen  debidamente  identificada  deberá  presentala  cando  recolla  ao
menor deixando constancia  da data e hora da recollida.


